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Đại hội đại biểu Cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh Tây Ninh  
lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

 

Sáng (thứ 2) ngày 20/4/2015, 

phiên chính thức Đại hội đại biểu 

Cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh 

Tây Ninh lần thứ II (nhiệm kỳ 

2015-2020) đã diễn ra trọng thể tại 

Thánh đường NouRul, ấp Tân 

Trung A, xã Tân Hưng, huyện Tân 

Châu, tỉnhTây Ninh. 

Đại diện lãnh đạo Ban Tôn 

giáo Chính phủ đến dự Đại hội có: 

ông Dương Ngọc Tấn - Phó 

Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ; 

ông Nguyễn Ánh Chức - Vụ 

Trưởng Vụ các tôn giáo khác 

thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ; 

lãnh đạo tỉnh Tây Ninh có ông Trần Lưu Quang - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban 

nhân dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành như Ban Dân vận, Ủy ban 

MTTQVN tỉnh, Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ, Công An tỉnh và các ngành của thành phố 

Tây Ninh, huyện Tân Châu, Tân Biên… Báo, Đài truyền hình đến dự, đưa tin. 

Đại diện khách mời tôn giáo đến dự Đại hội có lãnh đạo các Ban Đại diện Cộng 

đồng Hồi giáo Islam của các tỉnh thành phố như: thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí 

Minh, An Giang, Ninh Thuận… và toàn thể đại biểu là các vị Haji, Giáo cả, Phó Giáo 

cả, Tuan, I mâm, hơn 200 đại biểu từ các thánh đường Hồi giáo trong tỉnh cũng về tham 

dự Đại hội. Bên cạnh đó còn có đại diện tôn giáo bạn (Cao Đài Tây Ninh và Công giáo) 

đến dự Đại hội theo lời mời. 

Đồng bào Chăm ở Tây Ninh có khoảng 850 hộ với hơn 3.800 người, sinh sống 

tập trung ở các huyện, thành phố như Tân Châu, Tân Biên và thành phố Tây Ninh. Đại 

hội đại biểu Cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh Tây Ninh lần thứ II (nhiệm kỳ 2015 - 2020) 

đã diễn ra đúng như chương trình dự kiến, nhằm đánh giá tổng kết công tác tổ chức, 

quản lý điều hành, hoạt động và đúc kết kinh nghiệm trong nhiệm kỳ I (2010 - 2015) và 

đưa ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ tới, cũng như tiến hành suy cử nhân sự Ban 

Đại diện Cộng đồng nhiệm kỳ mới. 

Ông Trần Lưu Quang - Phó Chủ tịch thường trực Ủy 

ban nhân dân tỉnh Tây Ninh phát biểu chỉ đạo Đại hội 
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Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Trần Lưu Quang - Phó Chủ tịch thường trực Ủy 

ban nhân dân tỉnh Tây Ninh biểu dương và đánh giá cao những thành quả mà Ban Đại 

diện Cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ I đã đạt được, đồng thời mong 

rằng Ban Đại diện Cộng đồng nhiệm kỳ mới với trách nhiệm của mình, tiếp tục phát 

huy hơn nữa những thành tích đã đạt được và hướng dẫn Cộng đồng Hồi giáo ở Tây 

Ninh ngày càng phát triển và tiến bộ về mọi mặt. 

Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng 16 bằng khen đến cá nhân và 01 tập 

thể đã có thành tích đóng góp trong hoạt động tôn giáo, hoạt động xã hội-từ thiện nhiệm 

kỳ qua.  

Trong không khí dân chủ, đoàn kết. Đại hội đã tiến hành suy cử Ban Đại diện 

Cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ II (2015 - 2020) gồm 17 vị, ông 

Haji Chàm Sá tiếp tục làm Trưởng Ban đại diện. Đại hội cũng đã thông qua bổ sung 

Quy chế và Nghị quyết Đại hội về hoạt động của Ban Đại diện Cộng đồng nhiệm kỳ II 

(2015 - 2020).  

                           Hoàng Kha - BTG Tây Ninh

  

Những hình ảnh tượng trưng ngày  
Đại hội đại biểu Cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh Tây Ninh lần thứ II 
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Đại diện chính quyền và Ban đại diện Islam các tỉnh đến tham dự 
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Đại diện tôn giáo bạn cùng đại diện lãnh đạo chính quyền đến tham dự Đại hội 
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Cộng đồng Muslim tỉnh Tây Ninh đến tham dự 

 

 

 
Ông Dương Ngọc Tấn - Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ tặng hoa 

chúc mừng Đại hội 
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Ông Trần Lưu Quang - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tặng 

Bằng khen chúc mừng các cá nhân và tập thể đã có thành tích 

Đại biểu Phalyha phát biểu tham luận tại Đại hội 
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Ông Haji Math Rosali thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu tại Đại hội 

Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ II (2015 - 2020)  

ra mắt trước Đại hội 


